Hodász Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.;Tel: +36 44/550-026
e-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu

TELEPENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM
az 57/2013.(II.27.)Korm. rendelet 2. és 4. melléklet alapján
1. A kérelmező adatai:
1.1. Neve: ……………………………………………………………………………………
1.2. Székhelyének címe: ……………………………………………………………………..
1.3. Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma: ……..…………………
1.4. Az engedélyezési eljárással kapcsolatban megbízott személy neve, telefonszáma, e-mail
címe: …………………………………………………………………………………..
2. A telephely adatai:
2.1. A telep tulajdonosa: ………………………………………………………………………
2.2. A telep címe: ……………………………………………………………………………..
2.3. Helyrajzi száma: ………………………
2.4. A telep kérelmező általi használatának jogcíme:
Tulajdonos, társtulajdonos, haszonélvező, használó, bérlő

*

3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
A 57/2013.(XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti megnevezés:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:
4.1. Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
berendezést:
igen

nem *

4.2. Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó,
éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: igen

nem *

4.3. Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket:

igen

nem *

4.4. Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy
nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert:
igen

nem *

4.5. Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós,
vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő
berendezést:
igen

nem *

5. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével:
Hétfő: …………………………….
Kedd: ……………………………..
Szerda: ……………………………
Csütörtök: …………………………
Péntek: …………………………….
Szombat: ………………………….
Vasárnap: …………………………
6. Környezetvédelmi tervfejezet
7. Csatolandó okiratok:
7.1. A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, melyen meg kell jelölni a jelen kérelem
4.1. alponttól 4.5. alpontigfelsorolt berendezéseket, amennyiben azokat üzemeltetnek
7.2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatára vonatkozó, annak
jogcímét igazoló okirat
7.3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
7.4. Ha a tevékenységet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára
szolgáló helyiségében kívánja gyakorolni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére
jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat
7.5. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása
Hodász 201… év ……………………….. hónap …….. nap

........................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

(Telefonszáma: …………………………...)
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